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Milí čitatelia,

znovu sa priblížil vianočný čas a spolu s ním 
aj prvé číslo časopisu Lopejík v šk. roku 
2011/2012. Prichádzame k vám s nádejou, 
že nás budete aj naďalej čítať, pomáhať a 
prispievať do spoločného hniezda, každý tým, 
čo vie a čo dokáže urobiť. Aj úsmev a pochvala 
v sebe nesie silu pomoci, aj rozhovory o tom, 
čo môžeme zlepšiť, čo doplniť, čo zmeniť, 
aby bol časopis lepší, krajší a príťažlivejší. Tie 
kritickejšie nám môžu pomôcť viac.
 1. číslo Lopejíka vám prináša mnoho 
tém, mnoho čítania aj dívania sa. Od septem-
bra sa toho na našich školách udialo veľa zaují-
mavého, škola prešla výraznou modernizáciou 
výchovno-vzdelávacieho procesu a naši žiaci 
tvorili, tvorili a vytvárali. Sami posúďte, aký 
mysliteľský a umelecký potenciál v našich 
školách drieme.
 Redakcia má ambíciu neustále zdoko-
naľovať formálnu, dizajnovú aj obsahovú 
štruktúru časopisu, preto nám držte prsty, aby 
sa najbližší prerod udial už v druhom čísle. 
Myslíme na vás, na našich čitateľov a chceme 
byť pre vás zaujímaví.
 Do nadchádzajúcich sviatkov by sme 
vám chceli popriať veľa lásky, zdravia, poko-
ja a šťastia. Užite si svojich blízkych, ako sa 
len dá, oddýchnite si, pretože nás čaká ďalší 
študijný rok 2012, ktorý bude určite úspešný 
a priaznivý. Pokojný, sviatočný a prázdninový 
čas môžete stráviť aj čítaním prvého čísla 
časopisu Lopejík.
 Veľa pohody a čarovných podnetov 
vám praje redakcia časopisu Lopejík.

-red-

Vaše  postrehy, otázky, pripomienky a príspe-
vky nám môžete posielať na adresu lopejik.

sgzp@gmail.com
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V rámci grantového programu na podporu inovatívneho vyučovania „Školy pre budúcnosť 2011/2012“, 
ktorý každoročne organizuje Nadácia Orange, bolo Súkromné gymnázium ŽP podporené sumou 1000 €.
V rámci podporeného projektu Spoznajme svoj región sa do školskej knižnice nakúpia zaujímavé a 
chýbajúce knižné tituly a žiaci vytvoria publikáciu o významných osobnostiach regiónu, ktorý posu-
nuli jeho vývoj dopredu.

V rámci tejto aktivity vyhlasujeme súťaž o najlepšie spracovaný dizajn  publiká-
cie s názvom:

S ú ť a ž

„Osobnosti v regióne Brezna a Podbrezovej.“
Ocenenie môže získať aj viacej návrhov, nielen ten, na prvom mieste.
CeNy:

• 16 GB USB kľúč,
• DVD light-scribe napaľovačka,
• Sada light-scribe DVD médií.

UzáVierka  Súťaže:  marec 2012

VyhláSeNie VýSledkOV:  máj 2012

Návrhy odovzdajte na e-mail: lopejik.sgzp@gmail.com

alebo priamo do rúk Mgr. Štefana Fedora v elektronickej alebo tlačenej podobe.

Tešíme sa na vaše súťažné príspevky.

Najlepší redaktor školského časopisu,

súťaž o najaktívnejšieho a najkreatívnejšieho

                 
                 

                 
prispievateľa alebo člena redakcie.

Víťaz súťaže dostane na konci školského roka USB – kľúč a sladkú odmenu, po zhod-
notení činností časopisu Lopejík. Bude sa hodnotiť kvalita a aktívnosť prispievateľov, 
ale aj návrhy a kritické pohľady súvisiace so skvalitnením a zatraktívnením Lopejíka v 
rámci oboch škôl.

 Píšte a kritizujte na emailovú adresu: lopejik.sgzp@gmail.com.
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Veľké zmeny na oboch školách

 Začiatok školského roka 2011/2012 sa určite zapí-
še do dejín Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a 
Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová veľkými pís-
menami, pretože sa zrealizovala zásadná štrukturálna mo-
dernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a vybudoval sa 

priestor za-
ložený na 
s ú č a s n ý c h 
i n f o r m a č -
ných a 
k o m u n i -
k a č n ý c h 
t e c h n o l ó -
giách, vy-
u ž í v a j ú -

ci aktuálne trendy v referenčnom rámci vzdelávania v 
Európskej únii. Nakúpili a nainštalovali sa interaktívne 
technológie, pomocou ktorých sa kvalita výchovy a vz-
delávania posúva na vyššiu úroveň, žiaci sa pod vede-
ním učiteľov stávajú aktívnejšou súčasťou vzdeláva-
cieho procesu a štúdium možno charakterizovať ako 
otvorenejšie, prístupnejšie, názornejšie ale aj príťažlivejšie, 
kladúce dôraz na praktickú prácu žiaka s modernými tech-
nológiami v rámci konkrétneho vyučovacieho predmetu.
 Zavŕšila sa tak ďalšia etapa zlepšovania a skvalit-
ňovania priestoru na oboch školách. Tento dôležitý krok na 
ceste vpred je výsledkom snažení riadiacich zložiek oboch 
škôl a zriaďovateľa, Železiarní Podbrezová a.s., ktorí ne-
myslia iba na prítomnosť, ale svoje myšlienky a projekty 
dokážu smerovať ďaleko do budúcnosti našich študentov.
 Celý projekt modernizácie by sa ťažko zrealizo-
val bez podpory Nadácie Allianz, ktorá v rámci projektu 

Modernizácia vyučovacieho procesu zlepšením vybave-
nia učební interaktívnou technikou a učebnými pomôc

kami v rámci ŠkVP (školského vzdelávacieho programu) 
poskytla finančné prostriedky na jeho realizáciu. Vďaka 
tejto podpore sa podarilo nakúpiť 6 interaktívnych tab-
úľ s projektormi s krátkou vzdialenosťou projekcie, 12 
interaktívnych projektorov s krátkou vzdialenosťou pro-
jekcie, 5 vizualizérov a množstvo moderných učebných 
pomôcok, didaktickej techniky a edukačného softvéru.
Strategickým cieľom projektu bolo modernizovať metódy, 
formy a obsah vzdelávania vzhľadom na potreby vedomost-
nej spoločnosti, modernizovať metódy a formy vyučovania 
v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch. Obe 
školy kladú veľký dôraz na inováciu školského vzdeláva-
cieho programu a metód výučby vybraných predmetov s 
využitím moderných didaktických prostriedkov a didak-
tickej techniky. K efektívnemu osvojovaniu si kľúčových 
kompetencií žiakov je potrebná zmena obsahu a spôsobu 
vyučovania, vyučovacích metód a stratégií smerom k ak-
tívnemu, interaktívnemu a zážitkovému učeniu sa, ktoré je 
založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom.
 Nadácia Allianz takto prispela k dobrej veci, kto-
rá bude mať pre región a výchovu a vzdelávanie kvalifi-
kovaných ľudí v ňom dôležitý rozmer. Horehronie potre-
buje také impulzy, pretože vďaka nim sa môže kvalita 
pracovného a súkromného života ľudí v ňom zlepšovať.
      - r e d -
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Mário Kiša, IV.C
1. Čas strávený na tejto škole určite nemôžem pokla-
dať za stratený, pretože mi škola dala veľmi veľa no-
vých skúseností, kamarátov a myslím si, že ma dobre 
pripravila do ďalšieho života.
2.  Množstvo dobrých študentov, ktorých bude táto 
škola naozaj baviť.

Tomáš Hudec, IV.A
1. Je samozrejmé, že som tu prežil množstvo pekných 
chvíľ. Tieto roky určite stratené neboli, veľa som sa 
naučil a som rád, že sem chodím. 
2. Čo škole zaželať? Aby sa jej a jej študentom darilo 
nielen na Horehroní a Slovensku, ale aj za hranicami.

Peter Kupec, IV.A
1. Na tejto škole som pôsobil päť rokov. Prvý ročník 
som prežil na gymnáziu, z ktorého som bol nútený 
odísť kvôli nezvládaniu učiva. Na odbornej škole to 
bolo už jednoduchšie. Sme výborná partia spolužia-
kov a učiteľov, vďaka ktorým sa dá všetko bez pro-
blémov zvládať. 
2. Čo popriať ďalej? Aby bola škola minimálne taká 
úspešná ako doteraz.

Miroslav Auxt,  IV.B
1. Vôbec neľutujem, že som sa prihlásil na túto školu. 
Dala mi viac, než som očakával, a netýka sa to len vz-
delania. Som s ňou spokojný a dúfam, že to tak výdrží 
do konca.
2. Ako každý štvrták by som chcel v prvom rade zma-
turovať. Sny prídu potom. Či sa splnia, či nie, ukáže 
čas...

Michaela Pavúková, IV.H
1. Štyri roky štúdia na SGŽP nemôžem v žiadnom 
prípade pokladať za stratené. Do života mi dali veľmi 
veľa. Človek si tu veľmi ľahko nájde priestor na se-
barealizáciu.
2. Aby tu zostal aspoň kúsok tradičného vyučovania. 

Róbert Smrek, IV.G
1.  Určite neboli stratené, skôr naopak. Spoznal som 
veľa skvelých ľudí a verím, že som sa naučil to, čo 
potrebujem na vysokú školu.   
2.  Tejto škole? Asi nič, všetko tu je a funguje tak, ako 
má. Takže len tak ďalej!

Bultán Lukáš, I.A - V pohode, darí sa, dobre je tu, som 
spokojný s učiteľmi a vybavením jednotlivých tried. 
Škola jednoznačne naplnila moje očakávania a som 
veľmi spokojný.

Patrik Klima, I.G - Táto škola nenaplnila moje očaká-
vania, je tu nepríjemný bodový systém, ktorý ja osob-
ne nezvládam. Nepáči sa mi, že sa musím učiť. 

Marek Suja, I.E - Škola naplnila moje očakávania. 
Najviac sa mi páči vreckové, nie je tu nič, čo by sa 
mi nepáčilo.

Karolína Rochovská, I.H -  Áno, škola naplnila moje 
očakávania. Na tejto škole sa mi páči úplne všetko, 
určite neľutujem, že som si vybrala práve toto gym-
názium.    

Jakub Popper, I.D - Som so školou veľmi spokojný, 
na škole sa mi najviac páči pani učiteľka Geciová, 
pretože je veľmi priateľská. Jediné, čo sa mi nepáči 
je, že nás neskoro púšťajú na obedy. 

rozhovory so štvrtákmi
Otázky:

 1. Blíži sa koniec tvojho štúdia, ako si prežil tieto štyri roky? Máš pocit, že boli stratené? Ak áno, prečo? 
    2. Čo by si želal škole do budúcnosti?

rozhovory s prvákmi
Otázka: Ako sa ti páči v škole?
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drogy
 Závislosť na drogách je v dnešnej dobe najak-
tuálnejším problémom a uchyľuje sa k nej čoraz viac 
mladých ľudí. Preto som sa rozhodol k tejto proble-
matike vyjadriť.
 Ako sa k tomu ľudia vlastne dostanú a prečo? 
Väčšina teenagerov príde zo školy, sadne si za tele-
vízor alebo počítač, a tým ich program končí. Koho 
by bavil taký život? Myslím si, že nikto nechce žiť 
stereotypný život, a tak ho to po čase prestane baviť. 
Začínajú vyhľadávať nejakú inú aktivitu, ktorú by 
robili vo voľnom čase. A práve takto začínajú ľudia 
drogovať. Ich kamarátom je to jedno, ako skončia, 

hlavne im ide o peniaze a dobrý pocit, že v tom nie sú 
sami.
 Ako sa tomu dá vyhnúť? Základom sú rodi-
čia, ktorí s nimi žijú od malička a vychovávajú ich. 
Oni by mali na seba prevziať zodpovednosť, nájsť si 
čas na deti a pokúsiť sa im venovať viac. Viem, že to 
nie je ľahké. Prídu večer unavení z práce a chcú si ísť 
ľahnúť. Ale nie je lepšie obetovať sa len kvôli tomu, 
aby vaše dieťa nepodľahlo drogám a začalo lepšie 
žiť? Podľa mňa existuje veľa otáznikov vzhľadom na 
túto problematiku, preto sa prikláňam k názoru:
„ Každý si je strojcom svojho vlastného šťastia“ a je 
na každom v nás, ako s ním naložíme.
    Andrej Machník, IV. G

Boli sme vo Viedni

 Dňa 20. októbra 2011  sa študenti Súkrom-
ného gymnázia ŽP a Súkromnej SOŠ hutníckej ŽP 
zúčastnili exkurzie vo Viedni.  Prvá zastávka v jed-
nom z najväčších a najstarších miest Európy bola 
vo svetoznámom zábavnom parku Práter. Po dvoj-
hodinovom čase na vyskúšanie všetkých možných 
zábavných atrakcií, aké na svete existujú, sme sa 
premiestnili do historického centra starého mesta. 
Dominantou hlavného námestia je Dóm sv. Štefana. 
Po vyše 300 točitých schodoch sme sa dostali až do 
výšky 72 metrov, odkiaľ sme mali výhľad na takmer 

celé staré mesto. Po tomto namáhavom ale zato krás-
nom zážitku sme sa premiestnili do Múzea hodín, kde 
sú uložené aj najmenšie hodiny na svete. Neskôr sme 
sa vrátili do centra, kde  sme dostali rozchod na nak-
úpenie suvenírov a plnenie zaujímavých úloh, ktoré 
nám naše pani učiteľky vymysleli. Napríklad mali 
sme vyhlásenú súťaž o najbláznivejšiu fotku i o vi-
deo, v ktorom náhodného okoloidúce zastavíme a po-
prosíme ho, aby pozdravil naše školy po slovensky. 
Úplne vyčerpaní sme sa vrátili v neskorých nočných 
hodinách, plní zážitkov a pekných spomienok.
    Michaela Pavúková, IV.H
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Školské akcie vo fotkách

Hutnícke múzem

Účelové cvičenie
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Súťaž vo veslovaní - Lučenec

Kabu



10

Deň masiek

Osvienčim
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Zenit v programovaní

I-Bobor
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Zenit Brezno

Víťazka Olympiády ľudských práv, Karolína Rochovská
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Odovzdávanie notebookov prvákom

Deň otvorených dverí
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Priania učiteľov

 Dnes už nikto neverí, že ak vydržíme celý 
deň bez jedla, uvidíme zlaté prasiatko, či keď bude-
me tíško sedieť, začujeme cingot zvončekov. Jedno 
však zostáva stále. Zostáva to tajomné čaro v našich 
dušiach, chuť robiť radosť ostatným, aby sme všetci 
boli naozaj šťastní a po skončení sviatkov si  mohli 
povedať: „Toto boli tie najkrajšie Vianoce.“
 Milí študenti, želám vám pokojné a požeh-
nané vianočné sviatky, pohodu v kruhu svojich blíz-
kych a do nového roka pevné zdravie, veľa síl a ener-
gie do učenia a splnenie vašich túžob, snov a prianí.

PaedDr. Katarína Zingorová

 Všetkým zamestnancom aj žiakom obidvoch 
škôl čo najšťastnejší vstup do roku 2012. Nech Vám 
tento rok prinesie len a len to najlepšie - veľa šťastia, 
zdravia, lásky a veľa pracovných i súkromných úspe-
chov. Náš život je voľba a my sme tým, čím sme sa 
rozhodli byť, preto potrebujeme čo najviac toho, čo si 
nemôžeme kúpiť.
 Krásny a šťastný nový rok praje 

Mgr. Danica Kvačkajová.

 Je tu opäť ten 
krásny vianočný čas 
plný radosti, pohody, 
keď sú ľudia k sebe 
bližší a milší. Každý 
z nás sa inak pripra-
vuje a teší na Viano-
ce. Mnohí si dávame 
sľuby, ako napravíme 
svoje chyby a dosiahneme v novom roku viac.  Týka 
sa to aj tohto obrovského kolosu, čiže našich škôl. 
 Sme tu rôzni ľudia, z rôznych rodín a kútov 
Slovenska a snažíme sa navzájom prispôsobiť a to-
lerovať jeden druhého. V mojom mene by som si pre 
všetkých ľudí – študentov, pedagógov a ostatných 
pracovníkov priala nekonečne dobré zdravie, obrov-
ské úspechy, more trpezlivostí a tolerancie, dobrých 
anjelov vždy nablízku a veľa lásky a pohody, aby sa 
splnili všetky reálne ciele.

Mgr. Ľudmila Tichá

 Moje najväčšie želanie je, aby Vianoce boli 
ozajstné, aby sme sa tešili na vianočnú kapustnicu 
a vyprážaného kapra, na vôňu škorice a vanilky, na 
popolušku, hoci sme ju stokrát videli, aby tieto sviat-
ky neboli o hromadení a kope darčekov pod stromom, 
aby Vianoce boli naozaj o Láske k blížnym, nie k 
peniazom, pretože peniaze boli, sú aj budú, ale naši 
blízki sa pominú.

Ing. Ivan Štubňa

 Všetkým želám krásne a pokojné prežitie 
Vianoc, nech si každý v tichu uvedomí, aké má 
tento čas čaro a moc.  Veľa zdravia, šťastia, lásky 
a Božieho požehnania v novom roku,  nech nikto z 
nás nezabudne podať pomocnú ruku.  
 Žiakom veľa síl a chuti do učenia a učiteľom 
pevné nervy pri uzatváraní známok na vysvedčenia.

S úsmevom Mgr. Katarína Nosáľová
14
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Priania študentov
 Chcela by som všetkým mojim spolužiakom a 
všetkým učitelom popriať cez vianočné prázdniny veľa 
odychu, aby načerpali do nového roku veľa síl.

Viktória Kánová
 Chcel by som zaželať pekné Vianoce a šťastný 
Nový rok, nech je zas lepší ako bol tento.

Jakub Dekrét

 Všetkým učiteľom, žiakom aj spolužiakom pra-
jem príjemné a ničím nerušené Vianoce a veľa darčekov a 
ešte krajší vstup do nového roka 2012. S pozdravom

Lenka Kolajová.

 Spolužiakom a učiteľom želám príjemné prežitie 
sviatkov, veľa darčekov a rozumu. Nech sa Vám splní to, 
čo si želáte, ale hlavne želám zdravie a lásku.

Martin Kupec
Milí žiaci, milí učitelia,
blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
prežite ich v láske, šťastí, harmónii spoločne.
Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa vám darí.
Zdravie nech slúži k spokojnosti
a dom aby ste mali vždy plný hostí.

Tereza Medveďová

 Našim žiakom a učiteľom prajem príjemne pre-
žitie sviatkov a veľa úspechov do nového roka. Aby sme si 
všetci navzájom robili len dobre.

Dominik Rovňan

 Všetkým učiteľom a žiakom našej školy želám 
príjemný oddych, Vianoce strávené v kruhu svojich naj-
bližších, veľa príjemných prekvapení a krásny začiatok 
nového roka 2012.

Filip Skačan

 Vážená pani riaditeľka, učitelia, žiaci  a milí spo-
lužiaci, pred sviatkami by som vám všetkým chcela popriať 
príjemné prežité sviatky s blízkymi a známymi. A hlavne 
veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a v neposlednom 
rade veľa peňazí! :-) Nech je Váš nový rok krajší než ten 
starý a v ňom Vám prajem mnoho krásnych a príjem-
ných zážitkov prežitých s ľuďmi z vášho blízkeho okruhu. 
:-) 
 Nech sa Vám vydarí všetko, na čom budete pra-
covať a nech sa Vám splnia všetky vaše ešte nesplnené 
sny. :-)  Veselé Vianoce a šťastný nový rok vám želá  
žiačka  I.G triedy.
     Slávka Plevová

Tvorba našich tvorcov
Obesenec

Som tu, hojdám sa,
vo svojej slučke, na svojom lane.

Pýtaš sa, kde je dnes to "Nevzdám sa,
nespravím rez, nevytečiem do vane!“?

Som tu, hojdám sa trasúc nohami,
vzduch je chladnejší, než býval pred dňami,

keď bol život šťastnejším.

Som tu, ja bezduché telo,
všetko ostatné je preč, 

kamsi to odletelo,
zostal len obal, ja, obesenec.

Erik Citterberg, III.H

anjel
Odišla si, no ja ťa chcem späť,

telo vyhnalo von dušu, prikázalo leť,

leť za oblaky, za mesačné polia,
tam, kde ťa anjeli za anjela zvolia,

Tam kde nebudeš medzi tŕňmi kvet,
ale aj tak prosím, prileť mi späť,

Nechcem nič len jednu malú chvíľu,
vidieť, cítiť dušu mojej duši milú.

Viem, pozeráš sa na nás zhora,
viem, že si, no trápi ma, že si bola.
V mojej mysli síce ešte stále žiješ,

no aj tak som dúfal, že mi nikdy neodídeš.

Ja ťa vidím, cítim všade,
pôjdem k tebe, len mi povedz kade.

Bola si pre mňa moje druhé lepšie ja,
nebol som ja, ty, boli sme my dvaja.

Erik Citterberg, III.H

vo svojej slučke, na svojom lane.



16

Obyčajné  slová
Roky sa poznáme

Od základnej školy
Vždy vravíš po pravde

A že pravda bolí.

Veľa sa zmenilo
No stále sme priatelia

Poznám tvoje priezvisko
Aj aká je tvoja adresa

Vždy som ti veril
A tak to ostane

Veľmi si ťa cením
Slová sú na to dosť slabé.

M. Mikloško, II.H

Strážca
Len zavri oči a sen príde k nám,

len zavri oči ja ho už mám.
Nad krovím on strážca je. 
On zlo do úzkych zavedie. 

Tam v temnom lese kde konár ticho praská
tam za tým lesom čaká ťa láska.
Stačí len prejsť cez tú temnotu

Krok vpred môže byť len tu
krokom dozadu.

Už cítiš vánok vo vlasoch, čo ti zvíri myseľ
Ten vánok čo vonia sladko nesie kvetov peľ.

V krajine kde po oblakoch kráčaš.

Hviezdnu oblohu pod nohami máš.
Keď búrka sa vráti do krajiny snov,

z konárov spustí sa kŕdeľ sov.
Prídu ti na pomoc v temnom dni, 

Kde ich  krídla zahalia ti sny.
Strážca stojí tu vedľa teba

Viac vravieť už netreba 

Keď kúsok svetla zazrie tvoj zrak
Už viac  nespúta ťa  temný mrak.

K. Rochovská, I. H

Sobotné rozímanie v piatok večer
Paradox zrážky náhodného stretnutia

Môže ti dať dve či tri  vnuknutia.
Či vôbec mali zmysel tvoje činy

A či boli konané bez príčiny.
Ak oľutuješ svoj nečin pri tejto možnosti

Nebudeš mať nárok na premýšľanie
o tvojej hlúposti.

Ak však ten druhý spraví čosi iné
Ty zistíš že je to trochu divné
Nepochybuj však, blázon si ty 

Keď neprejavíš svoje skutočné city.
K. Rochovská, I. H

hádanka o strachu
Ladným letom zvíril vzduch

Kde už nik sa nevie nadýchnuť
V letnom súmraku zjaví sa

To čo bolo nemožné zrazu stane sa
Na svojom tele cíti už chladnú noc 

a vtedy tuší svoju pravú moc 
ostrý pohľad vraha má

a nenápadne sa s tebou zahráva 
             cítiš vôňu strachu, keď už je blízko 

a už je neskoro cítiš sa úzko 

Strach ti tvoje telo zožiera,
keď zrak tvoj vidí to zviera.

Hoc myslíš že ovládnuť ho smieš
Ty tento čin oľutuješ

Sám sebe pánom je a vždy bol
Len vo svojej fantázií si ho však stretol.

K. Rochovská, I. H
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krátke výroky a humory z iii.h:
Kto do školy chodí, sám sebe škodí.

Kto druhému jamu kope, zarobí a potom slope.
Keď napadne prvé lístie, je tu jeseň, to je isté.
Keď listy zo stromov miznú, zimu máme istú.

Keď prvý mráz na stromy sadne, všetko lístie pod ním spadne.
Keď jeseň prichodí, stromy od lístia oslobodí.

Kto včas ráno vstáva, boh ho požehnáva.
Keď na Uršuľu príde mráz, poteší to každého z nás.

Keď na Hedvigu sneh priletí, radosť majú všetky deti.
Keď na jeseň navštíviš Elvíru, dodá ti to novú silu.

Keď na Kvetku kvety kvitnú, zimá tuha nebude.

WingSuit
  Ktorý šport je najnebezpečnejší?  
  Podľa niektorých wingsuit flying - 
  lietanie v okrídlenom obleku. Lietať 
ako vták skúšal Ikaros aj da Vinci. Ich neúspech - v 
prípade Ikara priam fatálny - však nezapôsobil ako 
odstrašujúci príklad. Naopak, uspieť chceli ďalší a 
ďalší. Podarilo sa to až v druhej polovici deväťdesi-
atych rokov francúzskemu parašutistovi a basejum-
perovi Patrickovi de Gayardonovi. Skúsený dobro-
druh, ktorý mal za sebou vyše jedenásťtisíc zoskokov 

s padákom a prežil smrteľné pády, zostrojil, či lep-
šie povedané zošil, prvý fungujúci „lietací oblek“. 
Wingsuit, ako ho na celom svete poznajú milovníci 
vzdušného adrenalínu, ho napokon stál život. Gayar-
don zahynul na Havaji v roku 1998 pri testovaní jeho 
najnovšej úpravy.

Pokusy a omyly:
Prvé moderné pokusy o zhotovenie akéhosi okríd-
leného overalu sa však začali oveľa skôr. Už v
tridsiatych rokoch sa - najmä bývalí vojnoví letci a pa-
rašutisti, ale aj šialení či priveľmi romantickí vedci a

Jany
Je nežný ako kvietok,

mám ho rada ako nikoho,
keď si na neho spomeniem,

 mám veľa spomienok,
nevymením ho za hocikoho.

Vyzerá ako tulipán,
niekedy aj ako narcis pekný,

občas sa správa ako pán,
je mi vždy verný.

Spolu sme šťastní
ako dve blchy,

náš príbeh je nekonečný,
ja a ty, to sme MY
I. Bartošová, II.H

katka
Priateľstvo je, keď jej chcem urobiť radosť,

keď jej chcem povedať svoje problémy,
keď dám za ňu aj svoju mladosť,

lebo iba ona mi vie pomôcť a poradiť mi.

Pred sebou sa nehanbíme,
dôverujeme si,

v pohode a rýchlo sa zabavíme,
všetko vravíme si.

Ona je človek, ktorý pri mne vždy stojí,
pre ňu sa pôjdem aj biť,
aj sa občas o mňa bojí,

no v bitke sa za ňu nechám aj zastreliť.
N. Paceková, II.H
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konštruktéri - pokúšali vyrobiť ľudské krídla. Využí-
vali na to zväčša plátno, drevo, hodváb, oceľ a občas 
aj veľrybie kosti, no treba dodať, že ich snaha nebola 
práve úspešná. Medzi dnešnými vyznávačmi lietacích 
oblekov sa traduje, že v rokoch 1930 až 1961 zomrelo 
počas skúšobných letov sedemdesiatdva zo sedemde-
siatich piatich „vtáčích mužov“, ako ich vtedy prezý-
vali.
 Pritom tí, ktorým sa podarilo preletieť aspoň 
akú-takú trasu, by sa dali spočítať na prstoch jednej 
ruky. Asi najznámejší boli Američan Clem Sohn a 
Francúz Leo Valentin. Mimochodom, ani jeden sa ne-
dožil vysokého veku. Clem zomrel ako dvadsaťšes-
ťročný, keď sa mu počas exhibície vo francúzskom 
Vincennes neotvoril padák. Videlo ho pri tom stotisíc 
divákov. „Cítim sa tak bezpečne ako v kuchyni sta-
rej mamy,“ tvrdil predtým. Valentin, považovaný za 
najslávnejšieho „birdmana“, zasa zahynul pri leteckej 
šou v Liverpoole, keď predvádzal svoje drevené kríd-
la, na ktorých predtým vraj prekonal tri míle. Zradil 
ho nepresný odhad - pri vyskakovaní z lietadla zava-
dil o trup stroja krídlom a to sa poškodilo. Valentin 
sa ešte pokúsil pristáť s padákom, no neúspešne. Mal 
tridsaťsedem rokov.

Voľný pád:
 Smolu letcov fakticky prelomil až Patrick de 
Gayardon - aj keď ani on napokon nemal viac šťastia. 
Len pár týždňov po jeho smrti v roku 1998 sa spojili 
Fín Jari Kuosma a Chorvát Robert Pečnik, aby vy-
tvorili lietací oblek, ktorý bude naozaj bezpečný, ale 
zároveň dosiahnuteľný pre všetkých fanúšikov adre-
nalínových športov. Čoskoro bol na svete BirdMan.
 Lietací oblek medzičasom prešiel viacerými 
úpravami, ktoré ešte zvýšili jeho bezpečnosť a predĺ-
žili let, podstata však zostáva rovnaká, ako ho defi -
nuje internetová encyklopédia wikipedia.org, „je to 
oblek vymyslený pre zoskoky voľným pádom. Krí-
delká má letec pripevnené medzi rukami a trupom, 
a tiež medzi nohami. Sú vyrobené z ultrapevných 
materiálov - napríklad kevlar -, takže sú v podstate 
nezničiteľné. Vďaka nim môže oblek vydržať obrov-
ské preťaženie, ktoré pri plachtení vzniká. Rýchlosť, 
ktorú letec pri voľnom páde dosiahne, oblek značne 
redukuje - v priemere sa pohybuje okolo šesťdesiat až 
deväťdesiatpäť kilometrov za hodinu, no pri testovaní 
nových oblekov bola zaznamenaná aj len štyridsaťki-
lometrová rýchlosť“.

Pristáť sa nedá:
 Cena jednej kombinézy sa pohybuje okolo 
1300 dolárov, teda asi 860 eur a podľa tých, ktorí si

lietanie v nej vyskúšali, ide o neopakovateľný záži-
tok. Let vo wingsuite asi najviac pripomína kĺzavé 
plachtenie veveričiek poletúch. Koniec koncov, aj sa-
motný kostým tieto malé zvieratká trochu pripomína, 
chýba len chvost. 
 Žiaľ, jediné, čo sa zatiaľ nepodarilo pri lieta-
ní vo wingsuite vyriešiť, je pristávanie. To je možné 
iba s vypustením klasického padáka. Aj keď pokusy 
- hoci ešte len počítačové - sa robia už aj na tomto 
poli. „Ak napriek tomu premýšľate o pristátí vo wing-
suite,“ píše na stránke 4000.cz Hanka, fanúšička toh-
to športu, „urobte si normálny padákový zoskok, ale 
keď otvoríte padák, dajte svoje telo do horizontálnej 
polohy a skúste v tejto pozícii pristáť na malom elip-
tickom padáku. Po tejto bolestivej skúsenosti vyná-
sobte bolesť a zranenie deviatimi a potom sa rozhod-
nite, či to ešte chcete vyskúšať“.
 Najdlhší, najvyšší, najpočetnejší: Skúsení 
letci - Americká parašutistická asociácia odporúča, 
aby si túto zábavku ľudia nevyskúšali prv, než majú 
za sebou dvesto parašutistických zoskokov - a nedo-
kážu počas letu v obleku manévrovať tak dokonale, 
že bez problémov prefrnknú okolo ostrých skalísk. 
 Inak, na rozdiel od minulosti, dnešní vtáčí 
muži a ženy prekonávajú v okrídlenom obleku úcty-
hodné vzdialenosti. Rekordérom je Švajčiar Ueli Ge-
genschatz, ktorému sa podarilo na jeden raz preplach-
tiť takmer osemnásť kilometrov dlhý írsky záliv 
Galway Bay. V júli 2008 zasa austrálsky lekár Glenn 
Singleman zoskočil vo wingsuite z výšky jedenásť a 
pol kilometra, čo bolo najvyššie, ako sa kto doteraz 
odvážil. Najpočetnejším zoskokom bola kalifornská 
formácia Stealth Bomber - 
v jednej chvíli sa vo vzduchu 
vznášalo sedemdesiatjeden 
„birdmanov“. U nás wingsuit 
využíva profesionálny 
basejumper Roman 
Dubský.
Čo s ním 
dokáže, sme
nedávno mohli vidieť 
aj v adrenalínovej reklame 
istého mobilného operátora.

P. Jaso, III.G

formácia Stealth Bomber - 
v jednej chvíli sa vo vzduchu 
vznášalo sedemdesiatjeden 
„birdmanov“. U nás wingsuit 
využíva profesionálny 
basejumper Roman 

nedávno mohli vidieť 
aj v adrenalínovej reklame 
istého mobilného operátora.
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hollywoodské blockbustre
 Máme tu koniec roka a nastal čas pre bilanco-
vanie. Učtári v hollywoodskych štúdiách už prepočí-
tavajú svoje ročné obraty a my, diváci, môžeme spät-
ne zhodnotiť to, čo nám Hollywood ponúkol v rámci 
drahej blockbusterovej zábavy.
 Blockbustery boli, sú a budú pre Hollywood 
hlavným zdrojom príjmov. Nenáročné fi lmy plné 
efektov, určené čo najväčšiemu publiku zarábajú veľ-
ké peniaze a keďže zisky sú v Hollywoode až na pr-
vom mieste, je práve blockbusterom venovaný veľký 
priestor. Najväčšie fi lmové štúdia sú ochotné vyhodiť 
za tieto fi lmy nemalé peniaze. Napríklad rozpočet fi l-
mu Avatar bol približne 230 miliónov dolárov. Lenže 
štúdio musí svoj fi lm aj nejako propagovať (trailery, 
TV ukážky, plagáty...), a tak môže marketing zhrab-
núť rovnakú sumu. Celkové náklady na Avatara boli 
vyššie ako 400 mil. dolárov, ale zarobil 2,7 mld. USD. 
Len tá jedná miliarda je akousi magickou métou, keď-
že zarobiť ju sa podarilo zatiaľ len desiatim fi lmom. 
Samozrejme, stále rastúce náklady a tržby sú spojené 
s infl áciou, s 3D, s predraženými vstupenkami, kto-
rých cena veľmi často neodpovedá kvalite fi lmu.
 Už vieme, že blockbustery sú základ zá-
morskej produkcie, tá európska nie je až tak závis-
lá na ziskoch. Lenže v Hollywoode sú veľké štúdiá 
(Disney, Warner Bros, Columbia...), pre ktoré sú pe-
niaze otázkou prežitia, čo však neznamená, že kvô-
li jednému prepadáku hneď zbankrotujú. Peniaze si 
vždy nejako zarobia. Využívajú k tomu rôzne pros-
triedky. Napríklad po Avatarovi sa rozpútala aj 3D 
horúčka. Lenže fi lmári často nedokážu novú tech-
nológiu rozumne využiť a diváci (hlavne americkí) 
začínajú byť 3D-éčkom presýtení. Štúdia však stále 
veria, že to prinesie úspech a tak konvertujú do 3D 
čo sa dá, dokonca aj rodinné fi lmy a komédie, pri 
ktorých tretí rozmer nemá prakticky význam. Okrem 
zvýšeného (ne)záujmu o 3D sa Hollywood spolieha aj 
na osvedčené značky a zabehané série, kde kvalita s 
každým pribúdajúcim dielom klesá. Dobrými príklad-
mi sú Transformers, Shrek alebo Piráti z Karibiku a ich 
už štvrtý diel. Ničím zaujímavá, rutinná práca tvorcov 
bez nadšenia a nápadov priniesla svoje nezaslúžené 
ovocie v podobe zisku miliardy dolárov. Vytratilo sa 
kúzlo postavy kapitána Jacka Sparowa, vytratila sa tá 
dobrodružná megalománia, ale plytký a priamočiary 
príbeh aj naďalej zostal. Rovnako ako Piráti aj Trans-
formeri zhrabli miliardu. Plechovky síce s každým 
dielom strácajú na kvalite ale zarábajú čoraz viac, 
takže štvrtý diel nás pravdepodobne neminie. Ale pri 
nich sa aspoň bolo na čo pozerať. Zato Piráti z Karibi-

ku vznikli len narýchlo a z núdze. Minuloročné fi lmy 
Princ z Perzie a TRON: Dedičstvo nezarobili štúdiu 
Disney toľko, koľko sa očakávalo, a tak sa nejakým 
spôsobom musela zaplátať vzniknutá fi nančná diera. 
 Princ z Perzie mal byť po Pirátoch novou 
dobrodružnou sériou štúdia Disney. Ale kto mohol 
očakávať, že tvorcovia budú trestuhodne mrhať vyni-
kajúcim námetom, že vo fi lme s motívom cestovania 
v čase nebude ani štipka osudovosti, že s veľkým roz-
počtom a drahou technológiou sa natočia až žalostne 
chaotické a neprehľadné bojové scény? Princ u divá-
kov neuspel a ďalšieho dielu sa preto asi nedočkáme. 
Chvalabohu. Radšej nič, ako sledovať fi lm s veľkým 
potenciálom, podriaďujúci sa hollywoodskym kon-
venciám. 
 Vizionársky TRON, ktorého dej sa odohráva 
v počítačovej hre, bol dlho a s napätím očakávaná 
fi lmová udalosť. Divákov a kritikov napokon veľmi 
neohúril. Pre niektorých vizuálne orgastický zážitok 
a pre iných (vrátane mňa) obrovské sklamanie. Ani 
zďaleka nie je tým, čím mohol byť. Nepoznám po-
dobný prípad, kde by mali tvorcovia v rukách bom-
bastický námet, ale dobrovoľne a s čistým svedomím 
zahodili všetky úžasné možnosti a nápady, ktoré sa 
v kyperpunku priam same ponúkajú. Čo sa stalo? 
Disney sa zľakol, že by jeho fi lm mohol byť pre bež-
ných divákov príliš komplikovaný? Grafi ci a rôzni 
dizajnéri vytvorili vizuálne unikátny a originálny svet 
TRONA. Obsahovo je však TRON jednoduchý. Chý-
ba mu viac nápadov, napätia, strhujúcich momentov 
či akejkoľvek vrcholnej scény. Toto sú všeobecné ne-
duhy, ktorými trpí väčšina blockbusterovej produk-
cie.
 A keď už naozaj niet čo točiť, tak Hollywood 
vsadí na nejaký remake. Sami to poznáte - Súboj titá-
nov alebo Barbar Conan, ktorí len kazia meno svojim 
slávnym predkom. A bude to pokračovať, lebo produ-
centom sa takmer vždy podarí získať autorské práva. 
 Hollywood dnes adaptuje všetko. Mrzačí jed-
nu knižnú predlohu za druhou, točí fi lmy podľa hra-
čiek (Transformers), spoločenských hier (Monopoly), 
atrakcií v Disneylande (Piráti z Karibiku) alebo točí 
žalostne vyzerajúce fi lmy podľa skvelých počítačo-
vých hier (Tomb Raider, Princ z Perzie). Tvorcovia 
ako David Fincher, Christopher Nolan, Steven Spiel-
berg a iní sú skôr samostatnou kapitolou a všeobecnú 
situáciu nezmenia. Peniaze sa budú aj naďalej žmý-
kať a žmýkať, pokiaľ bude z čoho a pokiaľ budú diváci 
chodiť do kina. 

Ján Kubanda, IV. H
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Nobelová cena a rok 2011
 Nobelova cena je každoročne udeľovaná už od 
roku 1901. Je považovaná za najhodnotnejšie ocenenie.
Udeľujú sa Nobelove ceny za:
  • fyziológiu a medicínu,
 • fyziku,
 • chémiu,
 • mier,
 • literatúru,

• od roku 1968 sa udeľuje aj cena za ekonó-
miu - Cena Švédskej banky za ekonómiu na 
pamiatku Alfreda Nobela.

 Nobelova cena môže byť rozdelená v jednom 
roku viacerým osobám, maximálne však trom. Neu-
deľuje sa posmrtne. Držiteľ Nobelovej ceny okrem 
medaily a diplomu získava aj 10 miliónov švédskych 
korún. V roku 2011 boli ceny vyhlásené nasledov-
ne: 3. októbra za fyziológiu a medicínu, 4. októbra 
za fyziku, 5. októbra za chémiu, 6. októbra za lite-
ratúru, 7. októbra za mier, 10. októbra za ekonómiu. 

 Nobelovku za medicínu získala imunita.
Prvými laureátmi tohtoročných Nobelových cien 
sa stali Bruce a. Beutler, Jules a. hoffmann a 
ralph M. Steinman. Ten však v piatok zomrel.
Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicí-
nu si rozdelia Bruce A. Beutler a Jules A. Ho-
ffmann za „objav ktorý sa týka aktivácie vro-
denej imunity“ a Ralph M. Steinman za „objav 
dendritických buniek a ich úlohy v získanej imunite“.
Beutler spolu s Hoffmanom objavili proteí-
ny, ktoré spoznajú v tele ľudí či zvierat náka-
zu a vďaka rozpoznaniu takýchto mikroorga-
nizmov následne aktivujú imunitný systém, 
ktorý je „prvým krokom k imunitnej odpovedi“ tela. 
Steinman zase objavil bunky imunitného systému, 
ktoré nielen aktivujú, ale aj regulujú prácu imunit-
ného systému, takzvanú získanú imunitu. Tá tvorí 
neskorší stupeň imunitnej odpovede, počas ktorej 
sú nebezpečné mikroorganizmy vypudzované z tela. 
Imunitný systém sa skladá z takzvanej nešpecific-
kej imunity a špecifickej imunity. Tá prvá fungu-
je napríklad aj u baktérií. Vývojom však zložitejšie 
organizmy získali aj špecifickú, zložitejšiu imunitu. 
Nešpecifický imunitný systém je vrodený a 
predstavuje akúsi prvú líniu obrany organiz-
mu proti nebezpečným látkam. Práve za jeho 
štúdium a pochopenie získali Nobelovu cenu za fy-
ziológiu alebo medicínu prví dvaja z trojice vedcov.

Špecifický imunitný systém sa však v istej miere do-
káže učiť a pamätať si predchádzajúce nákazy. Za jeho 
pochopenie sa stal tohtoročným laureátom Steinman.

 Tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziku získali 
Saul Perlmutter (USA), Brian P. Schmidt (má ob-
čianstvo USA i Austrálie) a adam G. riess (USA). V 
Štokholme to oznámila Kráľovská švédska akadémia 
vied. Trojicu fyzikov ocenila „za objav zrýchľujúcej 
sa expanzie vesmíru prostredníctvom pozorovania 
vzdialených supernov“. Trojica vedcov rozvíja teóriu, 
podľa ktorej by mal vesmír skončiť ako ľad. Študo-
vali desiatky explodujúcich hviezd, tzv. supernovy a 
zistili, že vesmír sa rozširuje stále rýchlejším tempom. 
Objav prekvapil mnohých, aj dnešných laureátov.

 Nobelovu cenu za chémiu do-
stal v roku 2011 daniel Shechtman z Iz-
raela za objavenie „kvázikryštálov“.
V „kvázikryštáloch“ môžeme sledovať podob-
né mozaiky, ako vidíme napr. v arabskom sve-
te. Ide o pravidelné vzory,  ktoré sa nikdy neopa-
kujú, ale v konfigurácii „quasicrystals“ to je iné, 
ako v prípade iných atómov. Daniel Shechtman 
musel preto bojovať proti zaužívaným ziste-
niam a tvrdeniam vedy, čo sa týka pevnej hmoty.
Objav, ktorý bol v rozpore so zákonmi prírody, 
sa objavil Danielovi v mikroskope ráno, 8. aprí-
la 1982. Dovtedy sa vedelo, že v pevnej hmote 
sú kryštály zložené z atómov, ktoré sú v syme-
trických vzorov.  Vzory sa pravidelne opakujú. 
Danielovi nasledovníci vytvorili v laboratórnych 
podmienkach na základe jeho objavu iné druhy „kvá-
zikryštálov“ a objavili tieto kryštály aj v prirodzenom 
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prostredí. Našli ich aj v určitej forme ocele,  kde slúžia 
ako brnenie. V súčasnosti sa snažia nájsť využitie toh-
to objavu pri výrobe panvíc alebo naftových motorov.

 Laureálom Nobelovej ceny za literatúru pre 
rok 2011 sa stal švédsky básnik Tomas Tranströmer.
Cenu podľa oficiálnych údajov získal, „pretože pro-
stredníctvom svojich zhustených, priehľadných ob-
razov nám dáva čerstvý prístup k realite“. Švédsky 
básnik v dielach často rieši vzťahy medzi človekom 
a prírodou či medzi vedomým a neuvedomelým. Už 
viackrát patril k favoritom ceny.  „Je to človek, ktorý 
je nad všetkými ostatnými hlavou aj plecami,“ uvie-
dol Neil Astley, zakladajúci editor Tranströmerovho 
vydavateľstva Bloodaxe Books vo Veľkej Británii.

 Nobelovu cenu za mier 2011 získali ellen 
Johnson Sirleafová, leymah Gboweeová a Tawak-
kul karmanová. Všetky tri sú mierové aktivistky bo-
jujúce za práva žien.

 Nobelovu cenu za ekonomické vedy dostali 
Christopher a. Sims a Thomas J. Sargent. Cena im 
bola udelená za výskum príny a následku makroeko-

nómie. 
 Dvaja americkí ekonómovia - Christopher 
A. Sims a Thomas J. Sargent (profesor na New York 
University a Sims na Princeton University) skúmali 
fenomény, akými sú hrubý domáci produkt (HDP) a 
inflácia, ovplyvnené dočasným zvýšením úrokových 
sadzieb alebo znížením daní, čo sa stane, keď vláda 
zmení svoj cieľ pre rozpočtovú rovnováhu. Tohto-
roční laureáti majú odpovede na tieto otázky, aj na 
mnohé iné témy, týkajúce sa vplyvu a súvislostí me-
dzi hospodárskou politikou a makroekonomickými 
veličinami, ako sú HDP, inflácia, zamestnanosť a in-
vestície. Zvyčajne ide o obojstranné vzťahy -  politi-
ka ovplyvňuje ekonomiku a ekonomika ovplyvňuje aj 
politiku. Hlavnými aspektmi tejto súhry sú očakáva-
nia týkajúce sa budúcnosti - napr. aký je vplyv politic-
kých rozhodnutí na mzdy, sporenie a investície.   
 Hoci laureáti realizovali svoj výskum samo-
statne, ich príspevky sú kompelmentárne niekoľkými 
spôsobmi. Ich výsledky zo 70. a 80. rokov minulého 
storočia sú základnými nástrojmi makroekonomickej 
analýzy.

Zdroj: nobelprize.org
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Vtipy

Príde žena na políciu a hovorí:
- Zabila som kohúta.
- Dobre, nič sa nestalo, spíšeme zápisnicu. - hovorí 
   policajt - Ako sa voláte?
- Kohútová...

- Môžem namaľovať vaše ovce? - pýta sa maliar baču 
Jana.
- Nóó... Ja misľím, že radšej nech ostanú biele...

Fero ožratý ako doga sa dovalí v noci domov, zožerie 
tortu a zvalí sa spať. Ráno ho budí synček:
- Ocko, nevidel si môj bubienok?

- Oco, čo to znamená, keď o niekom povedia, že je 
odborník?
- Nóó... že nevie nič iného...

- Počul si, aké nešťastie postihlo Fera?
- Čo sa mu preboha stalo?
- Moja žena s ním ušla...

Anekdoty o slovenských
 spisovateľoch

Pavel  Dobšinský  učil istý čas v Banskej Štiavnici a 
zaľúbil sa tam do slečny z bohatej rodiny, požiadal ju 
o ruku, ale mu ju nedali, dostal košík. Keď sa o tom 
dozvedel Ján Botto, jeho dôverný priateľ, napísal mu 
list, ktorého motto znelo asi takto:
- Zahučali hory, tie breznianske lesy, že sa tam Palíček 
vraj obesil kdesi, ale haluz krehká, nezdrží Palíka, lebo 
veru odpadol kamsi do košíka!

V istej uhorskej spoločnosti chceli slávneho sloven-
ského rodáka Mateja Bela ponížiť, a tak sa ho spýtali, 
ako sa zo svojej očovskej chudoby vypracoval až na 
svetoznámeho polyhistora. Mateja Bela však otázka 
nezaskočila a odvetil:
- Keď som mal asi štyri roky, spadol som doma v Očo-
vej z čerešne rovno na hlavu. A keď otec, ktorý ma ra-
toval, videl, že žijem, zaniesol ma mamke do náručia 
a povedal: „Náš Maťko má dobrú hlavu, treba ho dať 
študovať“!

zábavné okienko

Hľadaj priezviská 10 učiteľov
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Informatické „Chuck Norris“ okienko
Všetky verzie Linuxu majú skrytý účet „chucknorris“. Má vyššie práva než root.

=> verzia pre windowsových lámov: Všetky verzie Windowsu, založené na jadre NT (napr. 2000, XP, 
vista, 7), majú skrytý účet „chucknorris“. Má vyššie práva než Administrátor.

Chuck Norris je Mailer-deamon.
Chuck Norris nepotrebuje v e-mailovej adrese zavináč.

Chuck Norris má IP adresu 0.0.0.0.
Chuck Norris nepotrebuje radič. Dokáže nahrávať priamo na disk.

Chuck Norris spustí Windows 7 na počítači, kde je nainštalovaný iba DOS 6.2.
Chuck Norris býva na ulici Error číslo popisné 404. Ešte nikdy nebola zobrazená.

Google vám nenájde žiadnou stránku s Chuckem Norrisom, pretože vie, že Chuck Norris si vás nájde.
Chuck Norris vie vložiť obrázok do Notepadu (Poznámkového bloku).

Chuck Norris pracuje v Skicári s vrstvami.
Chuck Norris počúva 7.1 priestorový zvuk z PC speakeru.

Chuck Norris nepotrebuje na procesore chladič.
Chuck Norris odoslal ping na IP adresu 256.256.256.256 a získal odozvu.

Chuck Norris používa 65bitový systém Windows.
Chuck Norris rozdeľuje adresy DHCP serveru.

Počítače nemôžu deliť nulou. Chuck Norris áno.
Chuck Norris nikdy nepoužil klávesu Escape.

Chuck nemá na svojej klávesnici CTRL klávesu, pretože on je stále pod kontrolou.
Chuck žaluje firmu MySpace za neoprávnené používanie mena, pretože priestor okolo Chucka je len jeho.

Chuck Norris vie stlačiť ctrl+alt+del jedným prstom.


